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suvErANiTATEA rss MoldovENEŞTi  
îN ANii 1940—1990: dE JurE Şi dE fACTo
(PARTEA I)

Dumitru GRAMA, doctor, conferenţiar universitar

The present study presents a characteristic of the juridical status of the SSR Moldova, which 
in accordance with the provisions of the constitutions of URSS from 1963 and 1977and of our 
constitutions from 1941 and 1978, was officially a soviet socialist sovereign state, with proper 
supreme state bodies: legislative, executive and judicial; having the right to elaborate and to 
endorse the laws of the republic, to have different prerogatives in directing the social-political, 
economical and cultural domains, but which  are really under the dictate of the PCUS lea-
dership  and of the supreme bodies of the state power from the Soviet Union. 

Studiul dat reprezinţă o caracterizare a statutului juridic al al RSS Moldoveneşti, care, în 
conformitate cu dispoziţiile constituţiilor URSS din 1936 şi din 1977 şi a constituţiilor noastre 
din 1941 şi din 1978, oficial era un stat sovietic socialist suveran, cu organe supreme de stat 
proprii: legislative, executive şi judecătoreşti; avînd dreptul de a elabora şi de a adopta legile 
republicii, de a dispune de diverse prerogative în dirijarea domeniilor social-politice, econo-
mice şi culturale, dar care, realmente, se afla în totalitate sub dictatul conducerii PCUS şi al 
organelor supreme ai puterii de stat din Uniunea Sovietică. Drept consecinţă suveranitatea RSS 
Moldoveneşti de facto avea un caracter formal-declarativ, deoarece competenţa şi atribuţiile 
organelor de stat ale RSS Moldoveneşti, stipulate prin dispoziţiile constituţionale.

RSS Moldovenească în calitate de republică unională a fost constituită prin hotărârea 
sesiunii a 7-a a Sovietului Suprem al URSS din 2 august 1940. În teritoriile istorico-etnice 
dfe la est de Nistru, anexat de Imperiul Rus în 1792 şi în cel de la est de Prut, anexat 
de ţarism în 1812 şi reanexat de Uniunea Sovietică la 28 iunie 1940. În componenţa ei 
au fost incluse numai 6 raioane (Camenca, Râbniţa, Dubăsari, Grigoriopol, Tiraspol, 
Slobozia) din cele 14 ale fostei RASS Moldoveneşti şi doar 6 judeţe (Soroca, Bălţi, Orhei, 
Chişinău, Tighina, Cahul) din cele 9 ale Basarabiei. Teritoriul ei cuprindea 33.700 km2. 
Capitală a noii formaţiuni politico-statale a devenit oraşul Chişinău.

Anterior, în 1924, când a fost formată RASS Moldovenească, se preconiza ca 
în viitoarea RSS Moldovenească unională să fie incluse toate cele 11 raioane ale re-
publicii autonome şi cele 9 judeţe ale Basarabiei. Academicianul A. M. Lazarev, iar 
mai târziu şi profesorul universitar A. V. Repida menţionau că, în conformitate cu 
deciziile organelor supreme de partid şi de stat ale URSS şi RSS Ucrainene, hotarele 
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de vest şi de sud-vest ale RASS Moldoveneşti în 1924 erau planificate să fie stabilite 
pe râurile Prut şi Dunăre1. Într-adevăr, Biroul Politic al CC al PC(b) din Rusia, prin 
decizia „Despre RASS Moldovenească“ din 25 septembrie 1924 şi Comitetul Executiv 
Central din Ucraina, prin hotărârea „Despre formarea RASS Moldovenească“ din 
12 octombrie 1924 au stabilit că hotarele republicii autonome în părţile de vest şi de 
sud-vest să nu treacă pe râul Nistru, care în perioada interbelică a servit în calitate de 
graniţă între România şi Uniunea RSS, ci să coincidă cu hotarele pretinse de URSS, 
adică să fie pe râurile Prut şi Dunăre2.

Necesitatea unirii întregii Basarabii cu întreaga RASS Moldovenească a fost 
expusă în primele decade ale lunii iulie 1940 la mitingurile organizate de structu-
rile teritoriale ale partidului comunist din Chişinău, Bălţi, Orhei, Soroca, Bender, 
Cetatea Albă, Tiraspol şi din alte localităţi. Conceptul unirii Basarabiei întregi cu 
RASS Moldovenească şi constituirea pe această bază a unei republici unionale mari 
şi puternice a fost reflectat în articolul „Trăiască liberul şi unitul popor moldovenesc“, 
publicat în cotidianul „Pravda“ din 11 iulie 1940. „Unirea poporului moldovenesc şi 
crearea Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti unionale <…> conferă un puternic 
imbold dezvoltării culturale de mai departe a întregii regiuni“, se sublinia în articol. 
Autorii articolului prognozau că suprafaţa RSS Moldoveneşti unionale trebuia să fie 
de aproximativ 50.000 km2 , iar numărul populaţiei de circa 3.700.000 de oameni. Ei 
concluzionau: „Viitoarea RSS Moldovenească va deveni, astfel, un stat cu mult mai 
mare ca suprafaţă decât unele state ale Europei: Belgia, Olanda, Elveţia“3.

Dacă RSS Moldovenească în 1940 ar fi fost constituită conform stipulaţiilor do-
cumentelor aprobate în 1924 de organele supreme ale conducerii de partid şi de stat 
ale URSS şi ale RSS Ucrainene, ale opiniilor exprimate de participanţii mitingurilor 
şi de autorii articolului din cotidianul „Pravda“ şi din alte surse mass-media, noua 
republică unională ar fi dispus de un teritoriu de circa 53.000 km2 şi de un acces liber 
pe o întindere de peste 200 de kilometri la Dunăre şi la Marea Neagră. Dar în 1940 
în conducerea de vârf a URSS n-au existat demnitari de stat cointeresaţi să includă 
în componenţa RSS Moldoveneşti a tuturor teritoriilor istorico-etnice ale populaţi-
ei autohtone. „Nimeni pe atunci <…> n-a spus cuvântul potrivit pentru păstrarea 
integrităţii teritoriale a Basarabiei şi RASSM. Nimeni n-a apărat acest popor mic şi 
presat de diferite forţe imperiale“4.

Realitatea, într-adevăr, era de aşa natură, că majoritatea membrilor din grupul de 

1 Vezi: Лазарев А. М. Молдавская советская государственность и бессарабский вопрос. – 
Кишинёв: Картя Молдовенеаскэ, 1974. – С. 565; Репида А. В. Образование Молдавской 
ССР. – Кишинёв: Картя Молдовенеаскэ, 1983. – С. 197.

2 Образование Молдавской ССР и создание Коммунистической партии Молдавии. – 
Кишинёв: Картя Молдовенеаскэ, 1983. – С. 73, 86.

3 Правда. – 1940. – 11 июля; Moraru Anton. Contribuţii la istoria formării RSS Moldoveneşti 
// Basarabia: 1940. Culegere de articole şi documente. – Chişinău: Cartea Moldovei, 1991. 
– P. 165.

4 Moraru Anton. Contribuţii la istoria formării RSS Moldoveneşti // Basarabia: 1940. Culegere 
de articole şi documente. – Chişinău: Cartea Moldovei, 1991. – P. 173.
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iniţiativă, care depuseseră eforturi în 1924 pentru constituirea RASS Moldoveneşti, 
către anul 1940 nu mai erau în viaţă. Grigore Kotovski, conducătorul grupului şi co-
mandantul corpului al 2-lea de cavalerie, dislocat în Transnistria, fusese împuşcat în 
1925. M. V. Frunze, membru al CC al PC(b)R şi comisar al poporului pentru apărare 
al URSS, care în şedinţele Biroului Politic al CC al PC(b)R a susţinut activ necesitatea 
creării RASSM, a decedat de asemenea în 1925. I. Dic-Dicescu, Ecaterina Arbore şi 
alţi membri ai grupului de iniţiativă fuseseră între timp represaţi. G. I. Starâi, primul 
preşedinte al Consiliului Comisarilor Poporului din RASSM, şi alţi conducători de 
vază ai republicii autonome au fost împuşcaţi în anii ‘30 ai secolului XX.

Deşi în iulie 1940 conducerea de atunci a RASS Moldoveneşti: P. G. Borodin, 
secretar al Comitetului regional din Moldova PC(b)U, T. A. Constantinov, preşedinte 
al Consiliului Comisarilor Poporului din RASSM, F. G. Brovko, preşedinte al Prezi-
diului Sovietului Suprem al republicii autonome au acceptat ca raioanele Kodâma, 
Balta, Pesceana şi judeţele Hotin, Cetatea Albă (Akkerman) şi plasa Chilia din judeţul 
Ismail să fie încorporate în RSS Ucraineană, totuşi ea a întreprins tentativa de a păstra 
pentru noua republică unională ieşirea la Dunăre. În acest scop Comitetul regional din 
Moldova al PC(b)U, Consiliul Comisarilor Poporului şi Prezidiul Sovietului Suprem 
al RASSM au rugat ca în componenţa RSS Moldoveneşti să fie inclusă aproape tot 
teritoriul judeţului Ismail, argumentând propunerea prin următoarele considerente:

„1. Populaţia plaselor Reni, Bolgrad şi Ismail e în majoritatea sa o populaţie 
moldovenească.

2. Oraşul Ismail este centrul de atracţie culturală şi economică a plaselor Reni, 
Bolgrad, Ismail şi a unor plase din judeţul Cahul“1.

A. F. Gorkin, secretar al Prezidiului Sovietului Suprem al URSS, în informaţia 
din 20 iulie 1940 prezentată secretarului CC al PC(b) din Uniunea Sovietică G. M. 
Malenkov cu privire la stabilirea graniţei dintre RSS Ucraineană şi RSS Moldovenească, 
considera acceptabile propunerile conducerii fostei republici autonome „de a forma 
RSS Moldovenească unională în componenţa: raioanelor Ananiev, Valea Hoţului, 
Grigoriopol, Dubăsari, Camenca, Kotovsk, Ocna Roşie, Râbniţa, Slobozia, Tiraspol 
şi Cerneansk din RASS Moldovenească; a judeţelor Bălţi, Bender, Cahul, Chişinău, 
Orhei, Soroca şi plaselor Bolgrad, Ismail şi Reni din judeţul Ismail din Basarabia“2. 
Pledoaria înaltului demnitar sovietic de a include plasele Bolgrad, Ismail şi Reni în 
componenţa viitoarei republici unionale era argumentată prin date ce indicau în mod 
grăitor componenţa etnică ale acestora: în judeţul Ismail moldovenii constituiau 31,9 
% din populaţie, iar ucrainenii doar 4,7%. Potrivit datelor oficiale, comunicate de 
Gorkin, la 1940 în plasa Reni locuiau 30.000 de moldoveni, ceea ce constituia 54,42% 
din cei 55.127 de locuitori, adică majoritatea absolută. Pe teritoriul plasei numărul 
ucrainenilor era de 112 oameni sau 0,12 %, iar ruşi — 3830 (6,95%). Numărul total al 

1 Pactul Molotov-Ribbentrop şi consecinţele lui pentru Basarabia: culegere de documente. – 
Chişinău: Universitas, 1991. – P. 83.

2 Ibidem.
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ruşilor şi ucrainenilor în plasa Reni era de numai 3942 de locuitori, ceea ce constituia 
abia 7,15 % din populaţia subdiviziunii administrativ-teritoriale menţionate1.

Conducerea Ucrainei, care încă din 1917 tindea să transforme Basarabia în propria-i 
gubernie, n-a acceptat propunerile Comitetului regional de partid, ale Consiliului Co-
misarilor Poporului şi a Prezidiului Sovietului Suprem al RASS Moldoveneşti referitor 
la stabilirea graniţei dintre RSSU şi RSSM. M. S. Greciuha, preşedintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al RSS Ucrainene, insista în informaţia din 22 iulie 1940 de a include 
în componenţa Ucrainei, în afară de partea de nord a Bucovinei, 8 raioane, în loc de 3, 
din RASS Moldovenească (Ananiev, Valea Hoţului, Kodâma, Pesceana, Balta, Kotovsk, 
Ocna Roşie şi Cerneansk), precum şi judeţele Hotin, Cetatea Albă şi Ismail2.

Atât A. F. Gorkin, cât şi M. S. Greciuha propuneau ca în procesul stabilirii 
definitive a graniţei dintre două republici unionale, instanţele abilitate trebuiau să 
se conducă de criteriul apartenenţei etnice a majorităţii populaţiei din zonele exa-
minate. De exemplu, M. S. Greciuha în informaţia din 22 iulie 1940, amintită deja, 
pleda ca toate localităţile cu populaţie preponderent ucraineană, care se aflau în 
zona limitrofă cu RSSU, să fie alipite la aceasta, şi viceversa — toate localităţile în 
care majoritatea o constituiau moldovenii şi care se aflau în vecinătatea teritoriului 
RSSM, să fie alipite la RSS Moldovenească3. Considerăm că era natural ca raioanele 
Valea Hoţului, Kodâma, Pesceana, Balta, Kotovsk, Ocna Roşie şi Cerneansk din 
RASSM să fi fost incluse în componenţa RSS Ucrainene, deoarece ucrainenii le 
populau compact şi constituiau mai mult de 65% din numărul total al locuitorilor. 
Situaţia era mai dificilă cu raionul Ananiev. Deşi potrivit datelor recensământului 
din 1926 moldovenii constituiau 54,74% din populaţia raionului Ananiev4, totuşi 
în mod obiectiv el nu putea fi inclus în componenţa noii republici, din cauza că nu 
avea contact teritorial cu spaţiul ei geografic.

Dar repartizarea teritoriului între republici după criteriul apartenenţei etnice 
a majorităţii populaţiei a fost respectat numai în situaţiile convenabile Ucrainei. 
Din datele tabelului prezentat de M. S. Greciuha în informaţia din 22 iunie 1940, 
observăm că în cele 3 judeţe ale Basarabiei, cerute de conducerea RSS Ucrainene, 
cota moldovenilor era mai mare decât cea a ucrainenilor: 1. în judeţul Akkerman 
moldovenii constituiau 19,6 %, iar ucrainenii doar 14,1 %; 2. în judeţul Ismail mol-
dovenii deţineau 32,5 % din populaţie, iar ucrainenii — 20,3 %; 3. în judeţul Hotin 
moldovenii formau 48,3 %, pe când ucrainenii — 37%5.

Din punct de vedere istoric judeţele Hotin, Ismail şi Akkerman niciodată n-au 

1 Ibidem. – P. 85—86.
2 Ibidem. – P. 85.
3 Pactul Molotov-Ribbentrop şi consecinţele lui pentru Basarabia: Culegere de documente. – 

Chişinău: Universitas, 1991. – P. 85, 92.
4 Зеленчук В. С. Население Молдавии (Демографические процессы и этнический состав). 

– Кишинёв: Штиинца, 1973.  – С. 38
5 Pactul Molotov-Ribbentrop şi consecinţele lui pentru Basarabia: Culegere de documente. – 

Chişinău: Universitas, 1991. – P. 88.
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făcut parte din componenţa Ucrainei. Pe parcursul secolelor, până la 1812, ele au fost 
părţi integrante ale Ţării Moldovei, iar mai târziu ale regiunii Basarabia. Prin urmare, 
reieşind şi din criteriile apartenenţei istorice la Ţara Moldovei şi la regiunea Basarabia, 
judeţele Akkerman, Hotin şi Ismail, la fel ca şi Bucovina de Nord, care din 1359 şi până 
la anexarea de către Imperiul Austriac în 1775 a fost parte componentă a Principatului 
Moldova, trebuiau în 1940 să fie incluse în componenţa RSS Moldoveneşti.

Însă în 1940 raioanele Kodâma, Pesceana, Valea Hoţului, Cerneavsk, Ananiev, 
Balta, Kotovsk şi Ocna Roşie din fosta RASS Moldovenească, precum şi judeţele Ho-
tin, Ismail şi Akkerman (Cetatea Albă) cu o suprafaţă de 20.000 km2, au fost incluse 
în componenţa RSS Ucrainene. Astfel, RSS Moldovenească, prin decizia Sovietului 
Suprem al URSS, dirijat de conducerea PC(b) din Uniunea Sovietică, a fost lipsită 
de un teritoriu cu o suprafaţă de circa 20.000 km2, de cetăţile sale istorice Hotin 
şi Cetatea Albă, de porturile Cetatea Albă (în prezent — Belgorod-Dnestrovsk în 
Ucraina), Ismail, Reni, Vilcov, Chilia, prin care Ţara Moldovei în perioada existenţei 
sale în calitate de stat suveran şi independent în secolul al XV-lea avea ieşire liberă 
la Dunăre şi la Marea Neagră.

Dacă guvernanţii URSS şi cei ai RSS Ucrainene într-adevăr s-ar fi ghidat de 
criteriul apartenenţei etnice a majorităţii populaţiei, propus de A. F. Gorkin şi M. 
S. Greciuha, atunci cel puţin cele câteva zeci de localităţi din raioanele Nouă Suliţi 
(Novoseliţa), Herţa, Adâncata (Glâbokoe) şi Storojineţ, care erau populate în proporţie 
mai mare de 50 % de români moldoveni şi constituiau un masiv compact, puteau să 
fie incluse în componenţa RSS Moldoveneşti, deoarece satul Mămăliga din raionul 
Nouă Suliţi era limitrof cu satul Criva din raionul Lipcani al republicii noastre. Între 
localităţile zonei menţionate şi RSS Moldovenească existau legături feroviare: Nouă 
Suliţi-Lipcani şi pe şosea, în aceeaşi direcţie.

De asemenea, reieşind din criteriul apartenenţei etnice a majorităţii populaţi-
ei, în componenţa RSS Moldoveneşti trebuia să fie inclus şi teritoriul plasei Reni, 
fiindcă, cum deja am menţionat, în 1940 din cei 55.127 de locuitori, circa 30.000 
erau români moldoveni, ceea ce constituia 54,42 % din populaţie, iar în satele Barta, 
Cartal, Satul Nou, Dolinscoe, Limanscoe ş. a. băştinaşii erau în proporţie mai mare 
de 80 %. Cei 112 ucraineni, care locuiau pe teritoriul plasei, constituiau doar 0,2 
%. Plasa Reni avea contact teritorial cu localităţile Giurgiuleşti, Cişmichioi, Etulia, 
Cuza Vodă din republica noastră şi dispunea de o reţea dezvoltată de comunicaţie 
cu RSSM (fapt ce sublinia încă o dată trecutul nu prea îndepărtat comun, în cadrul 
aceluiaşi stat, care a avut grijă de dezvoltarea echilibrată a economiei etc.) prin calea 
ferată Reni—Tighina—Chişinău (Reni—Căinari—Chişinău), şosele şi pe râul Prut, 
care era navigabil până la oraşele Cahul şi Leova.

Neincluderea în componenţa RSS Moldoveneşti a teritoriilor istorico-etnice 
ale naţiunii constitutive a republicii unionale formate în 1940, n-a fost un caz în-
tâmplător, căruia nu i s-a acordat o importanţă majoră, după cum ar fi cerut-o 
situaţia. Conducerea regimului totalitar sovietic, urmărind scopul deznaţionalizării 
popoarelor neruse, a folosit cu dibăcie principiul roman de guvernare „divide et 
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impera“ („dezbină şi stăpâneşte“), care le convenea în cel mai înalt grad. În mod 
intenţionat, teritorii populate compact şi majoritar de membrii unei etnii erau incluse 
în componenţa altei republici. Exemplele sunt elocvente şi grăitoare în acest sens. 
Căci deşi districtul autonom Komi-Permeaţk era limitrof cu RASS Komi, având cu 
ea hotar comun pe o distanţă de peste 200 km, iar locuitorii autohtoni ale ambelor 
formaţiuni naţional-statale vorbesc limbi înrudite şi se folosesc, practic, de o cul-
tură comună, totuşi nu s-a efectuat contopirea lor în cadrul unei republici comune. 
Districtul în permanenţă s-a aflat în componenţa regiunii Permi. În Siberia de Est 
poporul bureat a fost în cadrul a 3 formaţiuni naţional-statale: 1. RASS Bureată; 2. 
districtul autonom Aghinski-Bureatski în componenţa regiunii Cita; 3. districtul 
autonom Ust-Ordânski Bureatski, subordonat administrativ regiunii Irkutsk. Tot 
în procesul de constituire şi de afirmare a Uniunii Sovietice ca federaţie, teritorii 
populate compact de ucraineni au fost incluse în componenţa RSFSR, iar teritorii 
istorico-etnice ale Moldovei au fost incluse în componenţa RSS Ucrainene.

Cu toate că în 1924 conducerea URSS a chemat guvernul României să organizeze 
un plebiscit în Basarabia, pentru a-i da posibilitate populaţiei să-şi exprime voinţa în 
problema autodeterminării1, în 1940, când a apărut posibilitatea reală, după concepţia 
ruşilor, de a consulta populaţia, nu s-a organizat nici un plebiscit sau referendum. 
Plebiscitul n-a fost efectuat nici în cazul dezmembrării în 1940 a Moldovei de Est 
(Basarabiei) şi nici în cazul anexării Bucovinei de Nord, şi nici în cazul anexării 
judeţelor Hotin, Ismail, Cetatea Albă (Akkerman) la RSS Ucraineană.

Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti, formate în calitate de republică uni-
onală în 1940, oficial i-au fost acordate acele atribuţii ale suveranităţii de stat, drepturi 
şi competenţe, de care au dispus atât republicile care au fondat Uniunea Sovietică la 30 
decembrie 1922, cât şi celelalte republici unionale, care s-au constituit mai târziu.

Până în toamna anului 1922 RSFS Rusă, RSS Ucraineană, RSS Bielorusă, RSFS 
Transcaucaziană (ce includea RSS Gruzină, RSS Armeană, RSS Azerbaidjană) au 
activat pe arena politică a lumii în calitate de state suverane şi independente. Prin 
adoptarea la 30 decembrie 1922, la Congresul I al Sovietelor, a Declaraţiei de con-
stituire a Uniunii RSS şi a Tratatului de constituire a Uniunii RSS, republicile men-
ţionate în calitate de fondatori au format un nou stat federativ. Suveranitatea noului 
stat s-a format în baza delegării unei părţi din suveranitatea statelor fondatoare. În 
conformitate cu articolele Tratatului de constituire a URSS, republicile fondatoare au 
transmis în competenţa organelor unionale ale puterii de stat o parte considerabilă 
a competenţei şi atribuţiilor organelor proprii de stat referitor la dirijarea dezvoltării 
social-politice, economice şi culturale, la domeniile apărării, politicii externe etc. Prin 
urmare, suveranitatea de stat a URSS a provenit de la suveranitatea republicilor, care 
au constituit noul stat federativ.

Documentul menţionat n-a concretizat ab ovo, prin dispoziţiile sale, domeniile în 

1 История РСС Молдовенешть. Вол.II. – Кишинэу: Картя Молдовенеаскэ, 1970. – П. 263-
264; Лазарев А. М. Молдавская советская государственность и бессарабский вопрос. 
– Кишинёв: Картя Молдовенеаскэ, 1974. – С. 197—216.
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care statele fondatoare şi-au păstrat competenţa, funcţiile şi atribuţiile organelor naţio-
nale de stat, deci n-a fost specificată sfera în care ele şi-au păstrat propria suveranitate 
politico-statală. După o experienţă în domeniu, abia Constituţia URSS din 1924, prin 
articolele capitolului II „Despre drepturile suverane ale republicilor unionale şi cetăţenia 
unională“, a legiferat că suveranitatea republicilor unionale era restrânsă doar în limitele 
stabilite de Legea Fundamentală a Uniunii Sovietice. Articolul 3 stipula că în afara limitelor 
stabilite în Constituţie, republicile unionale îşi exercitau de sine stătător puterea de stat 
pe teritoriul lor. Suplimentar, articolul menţionat proclama că URSS proteja drepturile 
suverane ale republicilor unionale. Articolul 4 proclama dreptul fiecărei republici unio-
nale la ieşirea liberă din componenţa URSS. Capitolul X „Despre republicile unionale“, 
prin dispoziţiile articolelor 64-69, reglementa statutul juridic, structura, competenţa 
funcţiile şi atribuţiile organelor de stat ale republicilor unionale1.

RSS Moldovenească în aspect juridic, la fel ca celelalte republici unionale, conform 
dispoziţiilor Constituţiei URSS din 1936 (articolul 15) şi Constituţiei RSS Moldoveneşti 
din 1941 (articolul 13), era o republică sovietică unională, care, cu excepţia drepturilor 
prevăzute de articolul 14 al Constituţiei URSS, avea dreptul „să exercite de sine stătător 
puterea de stat, menţinându-şi în totul drepturile suverane“ (articolul 13).

Noile constituţii sovietice, adoptate în anii ‘70 ai secolului XX, legiferau, de 
asemenea, suveranitatea de stat a republicilor unionale. Astfel, Constituţia URSS din 
1977, prin articolul 76, proclama oficial: „Republica unională este un stat sovietic 
socialist suveran, care s-a unit cu celelalte republici sovietice în Uniunea Republi-
cilor Sovietice Socialiste“. La rândul ei, Constituţia RSS Moldoveneşti din 1978 sti-
pula foarte convingător: „Republica Sovietică Socialistă Moldovenească este un stat 
sovietic socialist suveran (sublinierile noastre — D. C. G.)“. URSS prin dispoziţiile 
Constituţiei din 1936 (articolul 15) şi a Constituţiei din 1977 (articolul 81) oficial se 
angaja să ocrotească drepturile suverane ale republicilor unionale.

Savanţii jurişti din URSS considerau că suveranitatea de stat a republicilor 
unionale se baza pe respectarea următoarelor drepturi speciale:

1. Dreptul de avea organe de stat proprii, legislative, executive şi judiciare. În 
baza stipulaţiilor înscrise în constituţiile URSS din 1936 şi a celei din 1977, în consti-
tuţiile RSS Moldoveneşti din 1941 şi 1978, se legifera dreptul republicii la formarea 
şi activitatea organelor supreme de stat legislative, executive şi judiciare.

Sovietul Suprem al RSS Moldoveneşti, potrivit articolului 20 din Constituţia 
anului 1941, era organul suprem al puterii de stat în republică şi se alegea pe un 
termen de 4 ani după norma: un deputat de la 11 mii de locuitori. Acest organ era 
împuternicit să exercite toate drepturile atribuite republicii prin articolele 13 şi 19 
ale Constituţiei din 1941.

Potrivit articolului 19 din Constituţia adoptată în 1941, RSS Moldovenească, prin 

1 Vezi: Сборник законов СССР и указов Президиума Верховного Совета СССР. 1938-1967. 
Т. 1. – Москва: Изд-во «Известия советов депутатов трудящихся СССР», 1968. – С. 
76—77, 87—88.
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intermediul organelor ei supreme ale puterii de stat şi prin organele administraţiei 
de stat, dispunea de următoarea competenţă:

1) Stabilirea Constituţiei RSS Moldoveneşti şi controlul respectării ei;
2) Împărţirea teritoriului în raioane şi determinarea hotarelor raioanelor şi oraşelor;
3) Legislaţia RSS Moldoveneşti;
4) Menţinerea ordinii de stat şi ocrotirea drepturilor cetăţenilor;
5) Aprobarea planului dezvoltării economiei naţionale; aprobarea bugetului de 

stat a republicii şi a dării de seamă despre îndeplinirea lui;
6) Stabilirea, în conformitate cu legislaţia URSS, a impozitelor de stat şi a celor 

locale, a taxelor şi veniturilor nefiscale;
7) Conducerea îndeplinirii bugetelor locale ale raioanelor şi oraşelor republicii;
8) Conducerea sistemului de asigurări şi a caselor de economii;
9) Conducerea industriei şi construcţiilor de subordonare unional-republicană 

şi locală; conducerea băncilor, întreprinderilor şi organizaţiilor industriale, 
agricole şi comerciale de subordonare republicană;

10) Controlul şi supravegherea stării întreprinderilor de subordonare unională 
şi a conducerii lor;

11) Stabilirea modului de folosire a pământului, subsolului, pădurilor, apelor;
12) Conducerea gospodăriei comunale şi de locuinţe, a construcţiei de locuinţe, 

a amenajării oraşelor şi ale altor localităţi din republică;
13) Conducerea transporturilor şi a telecomunicaţiilor de însemnătate republi-

cană; construcţia de drumuri;
14) Legislaţia muncii;
15) Conducerea învăţământului primar, mediu şi superior;
16) Conducerea organizaţiilor şi instituţiilor cultural-educative şi ştiinţifice din 

RSS Moldovenească;
17) Conducerea sistemului de ocrotire a sănătăţii;
18) Conducerea sistemului de asistenţă socială;
19) Conducerea şi organizarea culturii fizice şi a sportului;
20) Legislaţia cu privire la organizarea judecătorească şi la procedura judiciară; 

legislaţia civilă, penală şi de muncă corecţională;
21) Acordarea drepturilor de cetăţenie a RSS Moldoveneşti;
22) Legislaţia cu privire la căsătorie şi familie;
23).Amnistierea şi graţierea cetăţenilor condamnaţi de organele judecătoreşti 

din republică;
24) Stabilirea reprezentării RSS Moldoveneşti în relaţiile internaţionale;
25) Stabilirea modului de organizare a formaţiunilor militare ale RSS Moldoveneşti.
Sovietul Suprem se convoca în şedinţe ordinare de 2 ori pe an, iar în cazuri 

de necesitate — se convoca în şedinţe extraordinare. La prima sesiune a Sovietului 
Suprem nou ales, deputaţii au ales Preşedintele Sovietului Suprem şi 4 locţiitori ai lui. 
De asemenea la această sesiune era ales Prezidiul Sovietului Suprem în componenţa 
unui Preşedinte, a doi locţiitori ai preşedintelui şi 13 membri ai Prezidiului şi încă 
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un organ — Sovietul Comisarilor Norodnici ai RSSM, denumit ulterior Sovietul 
Miniştrilor al RSSM. Constituţia RSS Moldoveneşti din 1978 a introdus modificări 
neesenţiale în structura şi competenţa Sovietului Suprem al republicii.

Sovietul Miniştrilor (anterior — Sovietul Comisarilor Norodnici) al RSS Moldo‑
veneşti era organul suprem executiv şi de dispoziţie al puterii de stat al RSSM. El era 
subordonat Sovietului Suprem al republicii, iar în perioada dintre sesiunile Sovietu-
lui Suprem acest organ era responsabil în faţa Prezidiului Sovietului Suprem al RSS 
Moldoveneşti. Din punct de vedere al structurii, era alcătuit din: Preşedinte, primul 
locţiitor al preşedintelui, locţiitori ai preşedintelui, preşedinţi ai comitetelor de stat, 
miniştri ai ministerelor unional-republicane şi miniştri ai ministerelor republicane.

Sovietul Miniştrilor al RSS Moldoveneşti, dirijând activitatea ministerelor uni-
onal-republicane (agriculturii; ameliorării şi gospodăriei apelor; apărării; afacerilor 
interne; afacerilor externe; justiţiei; industriei alimentare; industriei cărnii şi laptelui; 
industriei materialelor de construcţie; industriei mobilei şi de prelucrare a lemnu-
lui; industriei uşoare; colectărilor; comerţului; construcţiilor; construcţiilor săteşti; 
culturii; ocrotirii sănătăţii; telecomunicaţiilor; finanţelor; învăţământului public), 
era obligat să-şi coordoneze acţiunile cu Sovietul Miniştrilor al Uniunii Sovietice 
şi cu ministerele unionale de resort. Potrivit Constituţiei URSS din 1936 (articolul 
69) şi Constituţiei URSS din 1977 (articolul 134), Sovietul Miniştrilor al URSS avea 
dreptul să suspende îndeplinirea hotărârilor şi dispoziţiilor Sovietelor Miniştrilor 
ale republicilor unionale, inclusiv pe cele emise de Sovietul Miniştrilor al RSSM în 
chestiunile date în competenţa URSS, prin urmare şi pe cele referitoare la domeniile 
activităţii ministerelor unional-republicane.

Justiţia şi procuratura. La fel ca şi alte republici unionale, RSS Moldovenească 
dispunea oficial de organe judiciare proprii.

Judecătoria Supremă, potrivit articolului 81 din Constituţia anului 1941 şi a 
articolului 152 din Constituţia RSS Moldoveneşti din 1978, era cel mai înalt organ 
judecătoresc al republicii şi exercita supravegherea activităţii de judecată a instanţelor 
judiciare ale RSS Moldoveneşti. Componenţa ei era aleasă de Sovietul Suprem al repu-
blicii pe un termen de 5 ani. Din punct de vedere al structurii, Judecătoria Supremă 
era alcătuită din: Preşedinte, locţiitori ai preşedintelui, membri şi asesori norodnici.

În oraşe şi în raioane justiţia era efectuată de către judecătoriile norodnice.
Activitatea Judecătoriei Supreme şi a judecătoriilor din oraşe şi din raioane ale 

RSS Moldoveneşti, potrivit articolului 104 al Constituţiei URSS din 1936 şi articolului 
153 al Constituţiei URSS din 1977, se afla sub supravegherea Judecătoriei Supreme 
a Uniunii RSS.

Procurorul RSS Moldoveneşti era numit în funcţie de către Procurorul General 
al URSS. Procurorii oraşelor şi raioanelor erau numiţi de Procurorul RSS Moldove-
neşti şi erau confirmaţi de Procurorul General al URSS. Atât procurorii republicii, 
cât şi procurorii oraşelor şi raioanelor erau subordonaţi Procurorului General al 
URSS. Astfel, prin intermediul sistemului organelor procuraturii RSS Moldoveneşti, 
conducerea URSS oficial dispunea de un canal bine organizat de supraveghere şi de 
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control asupra activităţii organelor de stat, executive şi judiciare, fabricilor şi uzinelor, 
colhozurilor şi sovhozurilor, sindicatelor şi a întregii populaţii în ansamblu.

Luând în consideraţie că exista sistemul secret foarte ramificat de supraveghere, 
control şi reprimare al Comitetului Securităţii de Stat al URSS, care reprezenta ochiul 
de veghe şi spada regimului totalitar sovietic, constatăm că de fapt suveranitatea de 
stat a RSS Moldoveneşti era pur formal-declarativă, iluzorie.

2. Dreptul de a elabora şi adopta de sine stătător constituţia proprie şi legile 
republicii. În conformitate cu dispoziţiile Constituţiilor Uniunii Sovietice din 1924 
(articolul 6), 1936 (articolul 16) şi celei din 1977 (articolul 76), fiecare republică uni-
onală avea dreptul de a dispune de constituţie proprie. Aceste Legi Fundamentale 
ale republicilor unionale erau elaborate şi adoptate de sine stătător de către Sovietele 
Supreme ale republicilor respective. Oficial nu exista obligaţiunea ca suplimentar 
constituţiile republicilor unionale să treacă prin vizorul Sovietului Suprem al URSS 
şi să fie aprobate de acest organ superior de stat. Profesorul universitar V. K. Diablo 
de la Universitatea de Stat din Chişinău în 1975 expunea o idee foarte curajoasă, 
clară şi judicioasă: „Dacă constituţia statului respectiv vine din afară, de la alt stat 
sau este aprobată de el, atunci nici nu poate fi vorba de suveranitatea acestui stat“1.

Este ştiut că atât Constituţia RSS Moldoveneşti din 8 februarie 1941, cât şi cea 
din 15 aprilie 1978 au fost elaborate oficial şi adoptate tot oficial de către Sovietul 
Suprem al republicii noastre. Ulterior n-a urmat nici o examinare şi confirmare a 
acestor constituţii în Sovietul Suprem al URSS.

Aceasta, însă, nu înseamnă că realmente Constituţiile RSS Moldoveneşti din 1941 
şi din 1978 reprezintă o operă juridică elaborată de deputaţii Sovietului Suprem al 
republicii sau de specialiştii autohtoni în materia dreptului. Examinarea comparativă 
a textelor ce se conţin în articolele din Constituţia RSS Moldoveneşti din 1941 cu 
cea a Constituţiei RSS Ucrainene din 1937 ne permite să constatăm faptul că prin 
conţinutul lor majoritatea absolută a articolelor practic coincid. Deosebirea princi-
pală se rezumă în mod respectiv la întrebuinţarea în articolele Constituţiei Ucrainei 
a sintagmei „RSS Ucraineană“, iar în Legea Fundamentală a Moldovei a sintagmei 
„RSS Moldovenească“. Există multe coincidenţe textuale şi între articolele Constituţiei 
RSS Moldoveneşti din 1941 şi cele ale Constituţiei URSS din 1936. Coincidenţele 
menţionate au fost, cu siguranţă, determinate de cerinţa centrului ca aceste constituţii 
ale republicilor unionale să fie întocmite în conformitate cu Constituţia URSS. După 
părerea noastră, Constituţiile RSS Moldoveneşti, atât cea din 1941, cât şi cea din 1978, 
au fost elaborate în baza proiectelor aduse de la Moscova sau de la Kiev.

La fel au fost nevoite să procedeze şi celelalte republici unionale. Doar în Trans-
caucazia, graţie gradului mai înalt al conştiinţei naţionale a popoarelor, exprimat 
în cadrul diverselor manifestări de masă, Sovietele Supreme ale Georgiei, Armeniei 
şi Azerbaidjanului, în pofida presiunii organelor de resort unionale, au reuşit să 

1 Дябло В. К. Суверанитатя ын конструкция советикэ де стате национале. – Кишинэу: 
Картя Молдовей, 1975. – П. 115.
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păstreze şi pe viitor articolele ce confirmau limbilor băştinaşilor statutul juridic 
de limbi de stat.

În 1961 în RSS Moldovenească a fost adoptat codul penal, în 1964 — codul civil, 
în 1961 — codul de procedură penală, în 1964 — codul de procedură civilă, în 1973 — 
codul muncii, în 1983 — codul cu privire la locuinţe, în 1985 — codul cu privire la 
contravenţiile administrative etc. Dar textele lor, cu mici excepţii, la fel ca şi cele ale 
Constituţiilor din 1941 şi din 1978, n-au reprezentat o creaţie a juriştilor autohtoni, ele 
fiind în mare măsură reproduceri din codurile RSFSR sau ale RSS Ucrainene. Proiectele 
lor nu erau elaborate în graiul moldovenesc, ci erau traduceri, pe alocuri ad litteram, 
din limba rusă.

Dar oare Moldova şl alte republici unionale, ne întrebăm, puteau să se bucure 
de un rol determinant în cadrul elaborării legislaţiei unionale? Nici pe departe. Con-
stituţia în vigoare la 1991 a URSS nu prevedea discutarea şi adoptarea prealabilă a 
proiectelor de legi unionale în Sovietele Supreme republicane. Nu era prevăzută de 
Legea Fundamentală a ţării nici procedura ratificării legilor unionale în aceste Soviete 
Supreme. Astfel, lipsea completamente mecanismul juridic, prin intermediul căruia 
subiectele federaţiei nemijlocit ar fi determinat conţinutul viitoarelor legi ale URSS.

„Legea Uniunii RSS în conformitate cu articolul 115 al Constituţiei URSS, — se 
consideră adoptată în cazul când în fiecare dintre camerele Sovietului Suprem al Uni-
unii RSS au votat pentru ea majoritatea membrilor camerei“. Prin urmare, adoptarea 
oricărei legi unionale depindea nu de doleanţele tuturor republicilor unionale, ci de 
poziţia concretă, pe care o luau deputaţii aleşi din partea republicilor cu populaţie 
numeroasă: RSFSR, Ucrainei, Uzbekistanulului, Kazahstanului, Bielarusiei. Dacă, să 
presupunem, toţi deputaţii aleşi din partea Moldovei, Estoniei, Armeniei, Letoniei şi 
Lituaniei ar fi votat, bunăoară, împotriva adoptării unei legi în parlamentul unional, 
ea, legea, ar fi fost adoptată, totuşi, graţie voturilor primite din partea deputaţilor din 
celelalte republici unionale. Paradoxul consta în aceea, că legea şi-ar fi extins juris-
dicţia atât asupra republicilor, deputaţii cărora ar fi votat pentru adoptarea ei, cât şi 
pe teritoriile republicilor, reprezentanţii cărora şi-ar fi exprimat votul contra. Legile 
Uniunii RSS — conform articolului 74 din Constituţia URSS — aveau o putere egală 
pe teritoriile tuturor republicilor unionale.

Şi mai insignifiant era rolul unor subiecte ale federaţiei sovietice în cadrul Con-
gresului deputaţilor Uniunii RSS. Prin alegerea celor 750 de deputaţi din partea 
organizaţiilor obşteşti unionale a fost, practic, redusă la zero posibilitatea repre-
zentanţilor republicilor mici de a influenţa asupra conţinutului legilor federaţiei. 
Mai mult ca atât. Asigurându-şi o majoritate stabilă de voturi din partea deputaţilor 
conservatori, organele conducerii centrale ale URSS au avut posibilitatea în ultimii 
ani de existenţă a federaţiei să adopte în cadrul Congresului deputaţilor legi şi ho-
tărâri ce lezau direct interesele unor republici unionale. Ca rezultat, se leza în mod 
flagrant şi suveranitatea republicilor unionale respective.


